
  

 

 

 

Додаток № 1 

до Наказу № 8 ОД-Р від 24 січня 2022 р. 

 

 Редакція діє з 01 лютого 2022 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення акції «Навчайся з ЕВЕРЕСТ!» 

(Нова редакція) 
 

Преамбула 

 

 Акція «Навчайся з ЕВЕРЕСТ!» (надалі – «Акція») розроблена для 

підтримання цінності торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» та спрямована на 

популяризацію послуг, які надаються під цією маркою для мешканців міста 

Хмельницького.  

Використання торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» проводиться  на 

підставі ліцензійного договору про використання знаків для товарів і послуг, 

який укладений між товариством з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіокомпанія «ЕВЕРЕСТ» та з кожним окремим суб’єктом 

підприємницької діяльності – фізичною особою підприємцем
1
.  

 

1. Загальні положення 

1.1. Умови Акції діють у разі підключення осіб до послуги доступу до мережі 

Інтернет, яка надається під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ» протягом 

терміну дії Акції: з 01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року. 

1.2. Умови Акції дійсні для фізичних осіб, які визначені п.2.1. цього 

Положення, бажають скористатись послугою доступу до мережі Інтернет, що 

надається під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ» протягом всього періоду 

визначеного п.4.1 та п. 4.2. цього Положення, виявили бажання стати 

учасниками цієї Акції та виконують умови цього Положення. 

1.3. Метою проведення Акції є розвиток торговельної марки «ЕВЕРЕСТ», 

збільшення кількості абонентів, що отримують послуги, які надаються під 

торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ», а також популяризація 

телекомунікаційних послуг серед населення м. Хмельницького. 

1.4. Партнером Акції являється фізична особа-підприємець Сальникова 

Світлана Володимирівна. 

 

2. Учасники Акції 

2.1. Учасниками Акції є: 

                                                 
1
 Перелік суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб підприємців, з ким укладено ліцензійний договір про використання 

знаків для товарів і послуг ФОП Драбовська Анна Сергіївна, ФОП Драбовський Ян Анатолійович, ФОП Кирилюк Анастасія Олегівна, 

ФОП Мельник Ірина Сергіївна 

 



- будь-яка фізична особа (наділені відповідною дієздатністю), яка 

користується послугою/підключає послугу доступу до мережі Інтернет, що 

надається під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ», проживає в                                  

м. Хмельницькому, є вчителем загальноосвітньої школи 1-11 класів та на 

момент підключення послуги працює в загальноосвітній школі                        

м. Хмельницького державної або комунальної форми власності. 

2.2. Підтвердженням належності особи до Учасників Акції, є довідка з місця 

роботи. 
 

2.2. Учасниками Акції не можуть бути: 

2.2.1. Абоненти послуг від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ», які мають 

заборгованість за спожиті телекомунікаційні послуги від торговельної марки 

«ЕВЕРЕСТ» до моменту погашення цієї заборгованості. 

2.2.2. Абоненти послуги доступу до мережі Інтернет, що надається під 

торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ», які на момент звернення щодо участі в 

Акції, користується послугою доступу до мережі Інтернет, яка надається під 

торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ», відповідно до правил іншої Акції 

провайдера до завершення вже оплаченого на момент звернення поточного 

Розрахункового періоду (місяця) згідно обраного раніше тарифного пакету.  
 

3. Суть Акції 

3.1. Учасники Акції отримують можливість користуватись послугою доступу 

до мережі Інтернет, яка надається під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ» на 

спеціальних умовах, які вказані в цьому Положенні, та протягом періоду, 

який обумовлений умовами Акції. 
 

4. Зміст Акції   

4.1. Учасники Акції, які користуються послугою доступу до мережі Інтернет, 

що надається під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ», отримують можливість 

обрати тарифний пакет «km-Нове Безмежжя» послуги доступу до мережі 

Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» за акційною ціною і 

користуватися ним, на умовах відображених в цьому Положенні, починаючи 

з наступного Розрахункового періоду (місяця), що настає по завершенню вже 

оплаченого на момент звернення Розрахункового періоду згідно обраного 

тарифного пакету), протягом терміну дії Акції, який визначається відповідно 

до умов цього Положення, а саме - по 31.05.2022 року (абонентна плата 

тарифного пакету «km-Нове Безмежжя» послуги доступу до мережі 

Інтернет згідно діючого прейскуранту становить 120 грн. за один 

Розрахунковий період). 

4.2. Учасники Акції, які виявили бажання підключитись до послуги доступу 

до мережі Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ», отримують 

можливість обрати тарифний пакет «km-Нове Безмежжя» послуги доступу до 

мережі Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» за акційною ціною і 

користуватися ним на умовах відображених в цьому Положенні протягом 

терміну дії Акції, який визначається відповідно до умов цього Положення, а 

саме: з моменту (дати) підключення - по 31.05.2022 року, за умови придбання 

у партнерів Акції, зазначених в п 1.4 цього Положення, одночасно комплекту 

матеріалів і послуг з початкового підключення до Телекомунікаційної мережі 

та робіт і послуг з початкового підключення абонентського обладнання для 



забезпечення роботи тарифного пакету «km-Нове Безмежжя» (згідно діючого 

на момент підключення прейскуранту партнерів Акції).  

4.3. Під «акційною ціною» в цьому Положенні розуміється: 

- ціна тарифного пакету «km-Нове Безмежжя» послуги доступу до мережі 

Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» в розмірі 00 грн. 02 коп. за один 

Розрахунковий період з моменту (дати) підключення протягом строку дії 

Акції, а саме - до 31.05.2022 року включно для Учасників Акції, які 

користуються або виявили бажання підключитись до послуги доступу до 

мережі Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» у випадку 

передбаченому пунктами 4.1, 4. 2 цього Положення. 

(абонентна плата  тарифного пакету «km-Нове Безмежжя» послуги 

доступу до мережі Інтернет згідно діючого прейскуранту становить 120 

грн. за один Розрахунковий період). 

4.4. У випадку, якщо Учасники Акції, перестають відповідати критеріям 

визначеним п. 2.1 цього Положення, провайдер телекомунікаційної послуги 

має право скоротити строк акційного користування телекомунікаційною 

послугою в односторонньому порядку. 

4.5. По завершенню строків та /або у випадках вказаних в Розділі 4, для 

учасників Акції, при користуванні послугою доступу до мережі Інтернет від 

торговельної марки «ЕВЕРЕСТ», Абонентна плата нараховуватиметься 

згідно чинного прейскуранту. 

4.6. Якщо особа з підстав, передбачених п. 4.4 цього Положення, втратила 

право на користування послугою доступу до мережі Інтернет від 

торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» за акційною ціною, протягом терміну дії 

Акції в подальшому повторно буде відповідати сукупності критеріям, які 

надають право на участь у Акції, то вона має право протягом терміну дії 

Акції знову звернутись до провайдера телекомунікаційних послуг щодо 

участі у Акції відповідно до загальних правил визначених цим Положенням.     

4.7. Провайдер телекомунікаційної послуги  залишає за собою право 

змінювати умови, періоди і терміни проведення Акції. 

4.8. При виникненні ситуації, коли можливе неоднозначне трактування цього 

Положення, а також при виникненні будь-яких спірних питань, не 

врегульованих цим Положенням, рішення, що приймається провайдером 

телекомунікаційної послуги, є остаточним і не підлягає перегляду. 

 

5. Інші умови 

5.1.Отримати роз’яснення щодо будь-яких умов Акції можливо за номером 

тел.(0382) 700-701 а також в інформаційному центрі, що розташований за 

адресою: м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 1/1;  

5.2. З умовами Акції можливо ознайомитися на Інтернет-сайті: 

www.km.everest24.com.ua 

 

 

Директор 

ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕВЕРЕСТ»                                         В.В. Паращук 

 


